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". על עופר וכלבלב"קורא את הסיפור  לירון אביב
לצפייה בסרטון ולהאזנה לסיפור הקליקו פעמיים 

  על סמל הסרטון

 

 

 ידידות בין שוניםבהשגחה וטיפול וב, חמלהבעוסק  " על עופר וכלבלב" הסיפור. 

 

 :נושאים אליהם ניתן לקשר את הסיפור

ניתן ללמוד על חמלה , מעבר לסיפור היפה. פשוט כיף לספרו לילדים, חמלה ופליאה, רגישות

 (אורלי שבח). לפצוע/ לפגוע/ לשונה

   (שושי זיסק) .נושא החברות הדאגה לאחר והסיוע להחלמתו

 (צילה חסון). וחומר אנחנו אז קל ,רחמנים ייםחלי גם בע

חשוב לבדוק מה הסיבה  - לפני שכועסים עליו, לא עושה מה שביקשנו ממנו לעשות כשמישהו
 (דליה טאובר). שבגללה הוא לא עושה את מה שביקשנו

 (דליה טאובר) .ידיד אמת הוא ידיד בעת צרה

 

 

 שאלות לדיון

 אנו מרגישים כשאנו בצד  מה ?העוזר המסייע' חזק'מה אנו מקבלים כשאנו בצד ה
 (אורלי שבח) ?החלש/פגיעה

 ָבה ְקרֹו'צ   האם גברת  ?למה? כעסה על הכלב שלא בא לארוחת הבוקר גֹוְלְסָקהְסל 

ָבה ְקרֹו'צ   גברתהכלבים הזרים נשכו את העופר והכלב של , לדעתכם, למה טיפל בו  גֹוְלְסָקהְסל 
 (דליה טאובר)? מה ההבדל בין הכלבים? וריפא אותו

 ? למי הם עזרו בעת צרה? "(ידידת אמת"או " )ידיד אמת"למי בסיפור אפשר לקרוא 
 ( דליה טאובר)

 האם קל לבקש עזרה מאחרים ? 
 (דליה טאובר). בקשו מהילדים לספר על מקרה שבו הם עזרו למישהו אחר או שמישהו עזר להם    

 ָבה ְקרֹו'צ   גברת ,לדעתכם, האם  להזכיר ? ומה עם העופר? הביאה אוכל רק לכלב שלה גֹוְלְסָקהְסל 
 (דובדבניר אורנה "ד)..... שהוא הבריא בסוף    
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 פעילויות

 (דליה טאובר). לבקש מהילדים לספר על ידידי אמת שעוזרים להם בעת הצורך 

 יכול להיות . בסימני ידיים ועוד, שבו מדברים באמצעות העיניים, לשחק משחק בלי מילים

למשחק " שותקת"או גירסה , או שהילדים ימציאו בעצמם, המורה תציע/ משחק שהגננת 

 (אורנה דובדבניר "ד) . מוכר

 

  על הרצפה מול הילדיםפורשים את התמונות . הנלוויתמצגת של ההתמונות  21 מדפיסים את .

ומספר למה , ךכל ילד בתורו מרים מהרצפה תמונה אחת שבה נראה מצב של עזרה בעת הצור

 (דליה טאובר). בתמונהומי עוזר למי , בחר בתמונה שבחר

 

 עצות שימושיות

  דליה ). עליהן לאורך זמןשישמור  קרטון לוחמהמצגת על  שגזרתם את התמונות להדביקרצוי

 (טאובר

 

 .ולדליה טאובר ר אורנה דובדבני"לד לצילה חסון ,לשושי זיסק, תודה לאורלי שבח

 . רעיונות נוספים יתקבלו בברכה

 

 


